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Abstract 
The purpose of this study was to investigate if Sweden should reintroduce wild forest 
reindeer (Rangifer tarandus fennicus Lönn) to the Swedish fauna and what conditions there 
were for a reintroduction to Vildmarksriket between Mora, Leksand and Vansbro. The 
purpose was also to investigate the impact of the reintroducement of the stakeholders in the 
area, such as forest owners, farmers, authorities, organizations and local residents. The 
methods used were a quantitative attitude survey which consisted of questionnaires and 
qualitative interviews. The interviews were strategically selected and semi-structured. The 
conclusion of this study was that stakeholders in the area Vildmarksriket have different 
opinions about the wild forest reindeer. The issue that concern stakeholders the most and 
that can create anxiety and conflict in Vildmarksriket is whether the wolves and the bears 
will be affected by wild forest reindeer and how forestry can be affected. Generally there is a 
positive attitude towards wild forest reindeer, but there is also a strong uncertainty. Wild 
forest reindeer can affect species and ecosystems in the region, but the effect seems to be 
small regardless of whether they are negative or positive. Vildmarksriket still has the 
potential to be a suitable area for wild forest reindeer to be reintroduced. According to the 
legislation that exists today, Sweden has no direct juridical obligation to reintroduce wild 
forest reindeer. 
 
Key words: Wild forest reindeer, rangifer tarandus fennicus Lönn, reintroduction, 
Vildmarksriket  
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1 Inledning 
 
1.1 Bevarandet av arter 
Biologisk mångfald och ekologisk restaurering återfinns i många internationella 
överenskommelser. I Aichi målen, en del av FN:s konvention om biologisk mångfald, utläses 
att till 2020 bör ekosystemen och biodiversitetens motståndskraft och kolinlagring förbättras 
genom bevarande och restaurering av minst 15 % från de förstörda ekosystem och därigenom 
mildra klimatförändringar och ökenutbredning (UN 2010). Ekologisk restaurering innebär 
att avsiktligt återskapa ett ekosystem till sitt historiska ursprung, som ofta har förstörts av 
direkta eller indirekta mänskliga aktiviteter. Ett ekosystem består av biota (växter, djur och 
mikroorganismer) som interagerar med varandra i ett specifikt miljöområde, som i sin tur 
upprätthåller samspelet mellan dem (Society for Ecological Restoration 2004). 
Organismer som försvinner från ekosystem kan ge upphov till kaskadeffekter som påverkar 
andra organismer i biologiska- och fysikalisk-kemiska processer i ett komplext nätverk av 
interaktion. Förluster av organismer i ett ekosystem påverkar även processer som 
brandfrekvens, kolinlagring och biogeokemiska utbyten (Estes et al. 2011). Organismer som 
har försvunnit från ett ekosystem kan återinföras genom re-introduktion, som innebär att 
organismen avsiktligen förflyttas och frisläpps till sitt ursprungliga utbredningsområde. Ett 
ursprungligt utbredningsområde för en organism eller en art kan bestämmas genom fysiska 
bevis eller genom erkända alternativt hypotetiska källor från historien (verbala eller 
antecknade) (IUCN 2013). 

 
 
 
 

                            Figur 1.  
Renens utbredningsområde (Flagstad & Roed 2003).  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att ta reda på om skogsvildrenen kan återinföras till Sveriges fauna och vilka 
förutsättningar det finns i Dalarna. Målet är att undersöka vilka effekter återinföringen kan 
komma att medföra för intressenter i området, så som skogsägare, jordbrukare, myndigheter 
och närboende.  
 
Frågeställningarna är; 
 
1. Vilka förutsättningar finns det för att återinföra skogsvildrenen till Sverige?  
2. Vilka möjliga effekter kan förekomma av återinföringen av skogsvildrenen i 

Vildmarksriket mellan Mora, Vansbro och Leksand?   
3. Vad är intressenternas inställning till skogsvildrenens återinförande till det tilltänkta 

området?    

 
1.3 Avgränsning 
Enbart intressenter som har direkt koppling till den geografiska platsen har undersökts. 
Utifrån intressenterna, tjänsteman/tjänstekvinna, skogsägare, jordbrukare och närboende 
har relevanta frågeställningar och frågor formulerats. Därmed har renägare uteslutits samt 
frågor rörande jakt.  
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Skogsvildrenen 
 
2.1.1 Historia och plats 
Olika underarter av renen (Rangifer tarandus) återfinns runt hela Arktis, se figur 1 (Flagstad 
& Roed 2003). Det finns två underarter av ren som levt vilt inom Sveriges geografiska 
gränser, den ena är skogsvildren (Rangifer tarandus fennicus Lönn) och den andra är 
fjällvildren (Rangifer t. tarandus) som tamrenen domesticerats från (Bjärvall & Ullström 
1985 Härkönen & Bisi 2007). Skogsvildrenen tros komma från tundraområden och har sedan 
evolverats för anpassning i skogslandskap (Flagstad & Roed 2003).  
 
Skogsvildrenen återfanns i Sverige till mitten av 1800talet, men utrotades därefter av bland 
annat mänsklig jakt, detta innan den fridlystes helt 1915 (Höglund 1958). 
Skogsvildrenspopulationen utrotades även i Finland runt sekelskiftet, men återinvandrade 
från Ryssland och därefter återinfördes den avsiktligt till området Suomenselkä (Härkönen & 
Bisi 2007). Skogsvildrenen finns enbart kvar i små populationer med en skattning på ca 1900 
st i Finland och 2400 st i Ryssland (Miettunen 2015). Fjällvildrenen återfinns idag i Norge i 
ett antal av ca 30-35000 st (Russel & Gunn 2013).  Det finns således ca 30700 fler 
fjällvildrenar än skogsvildrenar som antas vara som mest 4300 st (Russel & Gunn 2013, 
Miettunen 2015). En kraftig populationsminskning av skogsvildrenen sker i olika områden i 
Finland och i Ryssland (Härkönen & Bisi 2007). Om skogsvildrenpopulationen fortsätter att 
minska är det av vikt att upprätthålla en självbärande reservpopulation för att förhindra att 
skogsvildrenen utrotas globalt (Blomqvist 2016).  
 
2.1.2 Morfologi 
Skogsvildrenen skiljer sig från den andra i Fennoscandien förekommande underarten 
fjällvildrenen genom att de har längre ben och är 15cm högre, då de kan bli 85 till 120cm hög 
(Blomqvist 2016, Härkönen & Bisi 2007). Skogsvildrenen är mellan 150 till 201cm lång och 
vikten skiljer sig åt mellan vajor som kan väga 170kg och sarvar som kan väga 250kg, även 
detta till skillnad från fjällvildrenen (Blomqvist 2016).  Skogsvildrenen har en mörkare päls 
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än fjällvildrenen, deras kranie är längre och mer avsmalnat samt att deras horn växer uppåt 
med en mer avsmalnande v-form än fjälvildrenens horn som växer ut åt sidorna (Blomqvist 
2016, Härkönen & Bisi 2007). Dess morfologi tros vara en anpassning till habitat i skog med 
mycket snö, då de långa benen gör det lättare att fly från rovdjur och hornens form är 
anpassade för att inte fastna i träd och buskar (Härkönen & Bisi 2007).  
  
2.1.3 Reproduktion 
Skogsvildrenens hjordar består under midvintern fram till hösten främst av vajor och 
ettåriga individer (Bjärvall & Ullström 1985). Under brunsten som varar mellan september 
till oktober ansluter sig sarvarna till flocken som då består av 10 till 40 djur (Härkönen & Bisi 
2007). Skogsvildrenen är dräktig i ca 7 månader och föder mellan maj till juni då de oftast får 
en kalv åt gången (Bjärvall & Ullström 1985). Tvillingfödslar är ovanligt och kan bero på de 
stränga klimatförhållanden som de lever i (Helle & Ebenhard, 1997). Vajan föder oftast sin 
första kalv när hon är kring 2 till 3 år (Härkönen & Bisi 2007). Kalvmortaliteten hos renar 
kan vara relativt hög. Studier av den nordamerikanska skogsrenen (Rangifer tarandus 
caribou) visar att kalvmortaliteten ligger på 50% till 70% under deras första levnadsår 
(Thomas & Gray 2002). Detta styrker siffrorna på att renpopulationen endast ökar med 20 % 
till 25 % i naturliga förhållanden (Kojola, 1996). Kalvavkastningen för skogsrenens vajor 
beräknas vara 70 till 74 kalvar på 100 vajor (Härkönen & Bisi 2007). Mortaliteten för vajorna 
har beräknats från 5 % till 15 % (Bergerud & Elliott 1998). Uppskattningsvis bör skogsrenens 
population vara stabil ifall att 30 kalvar på 100 vajor överlever till hösten efter kalvning 
(Anon 1996). 
 
2.1.4 Föda  
Skogsvildrenen har ett varierat bete. Under sommaren föredrar renen att beta gräs, örter, ris, 
träd- och buskknoppar (Bjärvall & Ullström 1985, Helle & Ebenhard 1997). Bjärvall & 
Ullström (1985), Helle & Ebenhard (1997) skriver att på hösten består betet av vattenklöver, 
sjöfräken, blad från björk samt svamp. Dock kan renen beta på grödor från åkermarker 
under vår och tidig vinter (Heikura 1997).  Vinterbetet utgörs av ris, starr, kruståtel, renlav, 
skägglav och tagellav (Bjärvall & Ullström 1985, Helle & Ebenhard 1997). Renen behöver inte 
lika mycket protein och mineraler på vintern då de har en förmåga att lagra upp detta i 
kroppen från hösten (Bjärvall & Ullström 1985). Renens bete av lav påverkas av både 
snötäckets tjocklek och struktur samt mängden lav i området (Kumpula 2001). Under 
vinterbetet kan ca 500 till 600 vajor, sarvar och kalvar samlas på ett område kring 1000 
kvadratkilometer (Pullainen et al. 1986). Renen antas äta 30m2 lav per dag under 
vinterförhållanden (Kumpula 2001). Kumpula (2001) räknar på det dagliga energibehovet, 
beteesbeteendet och lavens näringsvärde, för att avgöra att det bör finnas 1000kg lav torr 
vikt ha-1 i skogsmark för bete. Laven växer långsamt och har en tillväxthastighet på 3 till 
6mm per år (Helle & Ebenhard 1997). Renen betar dock inte ner laven helt, utan lämnar en 
restmängd som är lika stor oavsett mängden lav som funnits där tidigare (Kumpula 2001). 
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        Figur 2. 
        Karta över Vildmarksriket (Kirppu & Oldhammer, 2010)                                                
 
2.2 Vildmarksriket 
Under ett seminarium vid Umeå universitet den 9 
april 2015 togs Vildmarksriket upp som ett 
möjligt habitat för skogsvildrenen och som en 
möjlig plats för återinförandet av arten (KBC, 
2015). Vildmarksriket är ett ca 500 
kvadratkilometer stort område i Dalarna som 
ligger mellan Mora, Vansbro och Leksand, se figur 
2 (Kirppu & Oldhammer 2010). Detta område 
skulle vara stort nog till en mindre population av 
skogsvildrenar då tätheterna för arten fluktuerar 
över årstiderna. En studie visar att 500 till 600 
skogsvildrenar kan sprida sig under sommaren på 
en area om 5400 kvadratkilometer (Pullainen et al. 1986). Vid en inventering i 
Vildmarksriket hittade man olika typer av lavar samt större arealer tallnaturskog (Kirppu & 
Oldhammer 2010). Det tyder på bra förutsättningar för renlavens utbredning i området och 
således betesmarker för skogsvildrenen. Det är dock av vikt att inte återinföra skogsvildrenen 
för nära tamrenskötselområdena för att minimera konflikter och störningar. 
Tamrenskötselns sydligaste vinterbetesmarker ligger söder om Idre, se figur 3 (Gustavsson 
1989) och skogsvildrenen kan vandra upp till 200 kilometer mellan vinterbetesmarkerna och 
sommarbetesmarkerna (Pullainen et al. 1986). Därför bör en  återinplantering vara lämplig 
söder om sjön Siljan i Dalarna, där Vildmarksriket breder ut sig, för att inte skogsvildrenen 
skall kunna vandra upp till tamrenskötselns område, se figur 2 & 3.  
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 3 Material och metod 
  
Fråga 1, 2 och 3 besvarades med en attitydundersökning som bestod av internetbaserade 
enkäter och enkäter i pappersform. Dessa skickades till intressenter i det tilltänkta 
geografiskt området. Enkäterna hade en ram med ett avsiktligt urval av målpopulation, med 
anknytning till platsen där skogsvildrenen kan komma att återinföras. Enkäterna var 
kvantitativa med slutna svarsalternativ och sammanställdes i stapeldiagram. Det fanns en 
efterföljande öppen fråga efter svarsalternativen som var kvalitativ. Svaren från de öppna 
svarsalternativen samanställdes under stapeldiagrammen i löpande text, se bilaga 2. De 
internetbaserade enkäterna mailades ut till myndigheter och organisationer samt spreds på 
olika sociala medier med anknytning till den geografiska platsen. Enkäterna i pappersform 
skickades ut per post till slumpvis valda personer i området Mora, Leksand och Vansbro, där 
det också ingick ett frankerat svarskuvert.  
 
Fråga 1, 2 och 3 besvarades kvalitativt genom intervjuer med personer som har kunskap 
inom området och 
kan beröras av 
skogsvildrenens 
återinföring. 
Intervjuerna var 
inte slumpartade 
utan strategiskt 
utvalda och 
semistrukturerade 
(flexibel form som 
tillåter nya frågor). 
Frågorna mejlades 
ut till berörda 
personer som 
sedan intervjuades 
per telefon av mig 
eller svarade på 
frågorna via mejl. 
Svaren från 
intervjuerna 
samanställdes 
kvalitativt i 
löpande text, se 
bilaga 1.  
 

Figur 3.  
        Renskötselområdet i Sverige (Sveriges Nationalatlas Jordbruket, 2016) 
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4 Resultat 
 
4.1 Resultat av enkätstudien 
Svarsfrekvensen för de olika personkategorierna bestod av; skogsägare 19 st, tjänsteman/ 
tjänstekvinna 5 st, jordbrukare 3 st, närboende 17 st. Ett urval av de mest informativa svaren 
från frågan övrigt har sammanställts i fritext efter varje enskilt diagram.   
 

 
    Figur 4.  
     Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att Sverige har en skyldighet att        
     återinföra skogsvildrenen. 

 
53 % av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 
59 % av närboende har svarat att Sverige har en skyldighet att återinföra skogsvildrenen 
enligt direktivet. 26 % av skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 67 % av 
jordbrukarna och 1 % av närboende har svarat att Sverige har ingen skyldighet att återinföra 
skogsvildrenen enligt direktivet. 21 % av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ 
tjänstekvinnorna och 24 % av närboende har svarat vet ej/ ingen åsikt (figur 4). 
 
Övrigt.  
Närboende: ”Inbillar mig att många skogsvilt renar skulle bli rovdjursmat och det känns som 
att man slänger pengarna i sjön. Skulle gärna återinföra dem men det känns konstigt att 
lägga pengarna först på vargarna och sen på skogsviltrenarna som bara känns som dyrköpt 
foder.” 
 
Närboende: ”Ingen skyldighet att göra det men direktivet uppmuntrar att det görs.” 
 
Närboende: ”Ökad fauna och flora är ett måste. Vi måste värna om mångfalden.”  
 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”Vi börjar få en allt mer utarmad biodiversitet så jag ser en 
tanke i det även om det finns större och bättre områden för renen. Sen är det en fråga för 
samerna att fundera på. Det är trots allt ett tag sedan vi hade vildren i Sverige. När 
gammelskogen och de rikt hänglavsbemängda träden snart är ett minne blott och de tama 
renarna är fler än vad markerna bär är detta ingen lätt fråga att svara på. Jag utgår då från 
att vi skulle få en livskraftig population.” 
 
Skogsägare: ”Har man återinplanterat bävern ska väl renen tillbaka också.” 
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           Figur 5.  
          Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att den biologiska mångfalden    
          kommer att påverkas av återinföringen av skogsvildrenen i Vildmarksriket.  

 
21 % av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 67 % av jordbrukarna och 
76 % av närboende har svarat att den biologiska mångfalden kommer att påverkas positivt. 
47 % av skogsägarna, 33 % av jordbrukarna och 6 % av närboende har svarat att den 
biologiska mångfalden kommer att påverkas negativt. 21 % av skogsägarna och 12 % av 
närboende har svarat att den biologiska mångfalden inte kommer att påverkas, varken 
positivt eller negativt. 10 % av skogsägarna, 60 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna och 6 
% av närboende har svarat vet ej/ ingen åsikt (figur 5). 
 
Övrigt. 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”De redan hårt betade områdena kommer inte att bli bättre. 
Konkurrensen med tamren kan bli besvärlig. Ska vi rädda/återinföra arter måste vi se till att 
livsmiljöerna finns kvar vilket vi har stora problem med.” 
 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”Aspekten att renen påverkar brandintensiteten gör att detta 
skogsbete är fundamentalt för hela skogsekosystemet.” 
 
Skogsägare: ”Utrotandet av skogsvildrenen skapade ett stort rovdjurstryck på både 
tamboskap och älgar - just därför måste vi återintroducera skogsvildrenen av samma skäl 
som vi återintroducerar vargen.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Skogsägare Tjänsteman/
tjänstekvinna

Jordbrukare Närboende

Den biologiska mångfalden kommer att påverkas positivt

Den biologiska mångfalden kommer att påverkas negativt

Den biologiska mångfalden kommer inte att påverkas, varken positivt eller negativt

Vet ej/ ingen åsikt



8 
 

 
           Figur 6.  
           Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att friluftslivet kommer att    
           påverkas av återinföringen av skogsvildrenen i Vildmarksriket. 
 

68 % av skogsägarna, 60 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 
47 % av närboende har svarat att friluftslivet kommer att påverkas positivt. 5 % av 
skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 6 % av 
närboende har svarat att friluftslivet kommer att påverkas negativt. 21 % av skogsägarna 20 
% av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 41 % av närboende har 
svarat att friluftslivet inte kommer att påverkas. 5 % av skogsägarna och 6 % av närboende 
har svarat vet ej/ ingen åsikt (figur 6).  
 
Övrigt. 
Närboende: ”Nyfikna människor kommer att ströva/ vistas i omgivningen bl.a. för att få se 
djuren, in natura.” 
 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”En liten grupp skulle säkert locka ut folk att börja med. Skulle 
gruppen vara för stor skulle den säkert skrämma.” 
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         Figur 7.  

                         Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att utnyttjandet av  
         naturresurserna kommer att påverkas av återinföringen av skogsvildrenen i Vildmarksriket.  

 
47 % av skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 
12 % av närboende har svarat att möjligheterna att utnyttja naturresurser kommer att öka. 16 
% av skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 12 % 
av närboende har svarat att möjligheterna att utnyttja naturresurser kommer att minska. 16 
% av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 53 
% av närboende har svarat att möjligheterna att utnyttja naturresurser kommer inte att 
påverkas, varken öka eller minska. 21 % av skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ 
tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 24 % av närboende har svarat vet ej/ ingen åsikt 
(figur 7). 
 
Övrigt. 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”Förhoppningsvis skulle en liten renpopulation medföra ett 
annat skogsbruk. Fler hänglavsrika gammelskogar kanske skulle få vara kvar samtidigt som 
alternativa metoder i skogsbruket skulle öka. - fan trot.” 
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           Figur 8.  

                           Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att skogsbruket kommer att  
          påverkas av återinföringen av skogsvildrenen i Vildmarksriket.  

 
29 % av skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 
29 % av närboende har svarat att återinföringen kommer att påverka skogsbruket positivt. 32 
% av skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 18 % 
av närboende har svarat att återinföringen kommer att påverka skogsbruket negativt. 42 % 
av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna och 35 % av närboende har svarat 
att återinföringen kommer inte att påverka skogsbruket, varken positivt eller negativt. 5 % av 
skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 24 % av 
närboende har svarat vet ej/ ingen åsikt (figur 8). 
 
Övrigt. 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”Då tänker jag långsiktigt om vi någon gång ska ha chans att 
kalla det uthålligt. Skogsbruket skulle säkert skrika sig blå över att få konkurrens. Redan idag 
vill man skjuta bort så gott som all älg i vissa områden pga. betestrycket å sen ren! 
Aktieägarna skulle gråta de stackarna.” 
 
Skogsägare: ”Att få avverknings eller röjningstillstånd kan bli svårare för markägarna, nästan 
all mark i Sverige är privatägda skogsplanteringar.” 
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          Figur 9.  

                          Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att skyddet av värdefulla  
          naturmiljöer och hotade arter kommer att påverkas av återinföringen av skogsvildrenen i     

Vildmarksriket. 
 
53 % av skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 
59 % av närboende har svarat att återinföringen kan vara positiv för skyddsvärda 
naturmiljöer och hotade arter. 26 % av skogsägarna, 33 % av jordbrukarna och 12 % av 
närboende har svarat att återinföringen kan vara negativ för skyddsvärda naturmiljöer och 
hotade arter. 16 % av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna och 12 % av 
närboende har svarat att återinföringen kommer inte medföra något för skyddsvärda 
naturmiljöer och hotade arter. 5 % av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ 
tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 18 % av närboende svarat vet ej/ ingen åsikt 
(figur 9).  
 
Övrigt. 
Närboende: ”Är det en stor hjord kommer mark och skogsbruk påverkas. Är det en mindre 
hjord kommer det inte påverkas.” 
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           Figur 10.  

                           Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att jordbruket kommer att 
          påverkas av återinförandet av skogsvildrenen i Vildmarksriket. 

 
21 % av skogsägarna, 33 % av jordbrukarna och 12 % av närboende har svarat att 
återinföringen kan påverka jordbruket positivt. 21 % av skogsägarna, 33 % av jordbrukarna 
och 18 % av närboende har svarat att återinföringen kan påverka jordbruket negativt. 47 % av 
skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 35 % av 
närboende har svarat att återinföringen kommer inte påverka jordbruket, varken positivt 
eller negativt. 10 % av skogsägarna, 60 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna och 35 % av 
närboende har svarat vet ej/ ingen åsikt (figur 10).  
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           Figur 11.  

                           Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att vargstammen och/ eller  
          björnstammen kommer att påverkas av återinförandet av skogsvildrenen i Vildmarksriket. 

 
63 % av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 100 % av jordbrukarna och 
76 % av närboende har svarat att återinföringen kommer att påverka vargstammen och/ eller 
björnstammen positivt. 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna har svarat att 
återinföringen kommer att påverka vargstammen och/ eller björnstammen negativt. 32 % av 
skogsägarna och 24 % av närboende har svarat att återinföringen kommer inte att påverka 
vargstammen och/ eller björnstammen, varken positivt eller negativt. 5 % av skogsägarna 
och 40 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna har svarat vet ej/ ingen åsikt (figur 11).  
 
Övrigt. 
Närboende: ”Ni vill bara ha renen som mat till vargarna och björnarna.” 
 
Närboende: ” Vargarna får ju möjlighet att livnära sig på renen som föda så för vargstammen 
är det positivt. Björnstammen vet jag inte. Kanske negativt ifall björnen och vargen äter 
samma mat, fast den kanske räcker åt båda...” 
 
Närboende: ”Rovdjursbeståndet kan öka. Bytesdjuren får avlastning i och med ett ökat vilt.” 
 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”Mer mat är positivt men det ska mer än så till för att våra stora 
rovdjur ska få leva.” 
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            Figur 12.  

                            Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att folkhälsan kommer att  
           påverkas av återinförandet av skogsvildrenen i Vildmarksriket. 

 
37 % av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 100 % av jordbrukarna och 
18 % av närboende har svarat att återinföringen av skogsvildrenen kommer att påverka 
folkhälsan positivt. 5 % av skogsägarna och 6 % av närboende har svarat att återinföringen av 
skogsvildrenen kommer att påverka folkhälsan negativt. 42 % av skogsägarna, 60 % av 
tjänstemännen/ tjänstekvinnorna och 59 % av närboende har svarat att återinföringen av 
skogsvildrenen kommer inte att påverka folkhälsan, varken positivt eller negativt. 16 % av 
skogsägarna och 18 % av närboende har svarat vet ej/ ingen åsikt (figur 12).  
 
Övrigt. 
Närboende: ”Det känns som att det bäddar för nya konflikter när det läggs pengar på att få 
fram fler individer skogsviltren som sen blir rovdjursmat.” 
 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”De flesta skulle nog inte kliva ur bilen utan fara efter 
skogsbilvägarna och kolla.” 
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           Figur 13.  

                           Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att de geologiska, biologiska  
           och kemiska cyklerna kommer att påverkas av återinförandet av skogsvildrenen i Vildmarksriket.  

 
42 % av skogsägarna, 40 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 67 % av jordbrukarna och 
65 % av närboende har svarat att återinföringen av skogsvildrenen kommer att gynna 
ekosystemet. 11 % av skogsägarna har svarat att återinföringen av skogsvildrenen kommer att 
missgynna ekosystemet. 16 % av skogsägarna och 12 % av närboende har svarat att 
återinföringen av skogsvildrenen inte kommer att gynna eller missgynna ekosystemet. 32 % 
av skogsägarna, 60 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 24 % 
av närboende har svarat vet ej/ ingen åsikt (figur 13).  
 
Övrigt. 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”Ju större biodiversitet ju starkare ekosystem men balans 
skapas av tid och vi har ofta för brått.” 
 
Skogsägare: ”Jag tror inte på att införa vildren i den regionen. Sveriges landareal består ju 
redan till stor del av renbetesmark. Då tycker jag det är bättre att satsa mer på kronviltet som 
börjar etablera sig mer och mer i skogarna omkring dalarna. Hur har du tänkt att ev. 
förvaltning av renstammen ska ske om den ev. blir så stor?” 
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          Figur 14.  

                          Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att trafikolyckor kommer att  
         påverkas av återinförandet av skogsvildrenen i Vildmarksriket. 

 
14 har 58 % av skogsägarna, 60 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 100 % av 
jordbrukarna och 65 % av närboende har svarat att trafikolyckor kommer att öka. 26 % av 
skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna och 29 % av närboende har svarat 
att trafikolyckor kommer att vara detsamma, varken öka eller minska. 16 % av skogsägarna, 
20 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna och 6 % av närboende har svarat vet ej/ ingen 
åsikt (figur 14). 
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                           Figur 15.  
                           Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna anser att ekoturismen kommer att  

          påverkas av återinförandet av skogsvildrenen i Vildmarksriket. 
 
63 % av skogsägarna, 60 % av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 
53 % av närboende har svarat att ekoturismen kommer att öka. 5 % av skogsägarna har 
svarat att ekoturismen kommer att minska. 21 % av skogsägarna, 20 % av tjänstemännen/ 
tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 35 % av närboende har svarat att ekoturismen 
kommer inte att påverkas, varken öka eller minska. 11 % av skogsägarna, 20 % av 
tjänstemännen/ tjänstekvinnorna, 33 % av jordbrukarna och 12 % av närboende har svarat 
vet ej/ ingen åsikt (figur 15).  
 
Övrigt. 
Tjänsteman/ Tjänstekvinna: ”Ett spännande djur i sin rätta miljö lockar säkert många.” 
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4.2 Resultat av intervjuerna 
Svaranden på intervjun; 

1. Per Risberg, Naturvårdsverket. 
2. Nils Gossas, Miljöpartiet Dalarna. 
3. Torbjörn Ebenhard, forskare på SLU. 
4. Sebastian Kirppu, skogsbiolog. 
5. Bengt Oldhammer, naturinventerare. 

 
1. Enligt Europeiska rådets direktiv (92/43EEC) med syftet att bevara flora och 
fauna (växter och djur) samt deras habitat (livsmiljö), finns skogsvildrenen 
med i en lista där de beskriver att arterna har samhällsintresse och kräver 
skyddsåtgärder. Utifrån direktivets syfte och beskrivning. Vilken skyldighet 
känner du att Sverige har i frågan om att återinföra skogsvildrenen? 
 
Två av de sakkunniga anser att frågan är en rent juridisk fråga och enligt direktivet har 
Sverige ingen skyldighet att återinföra skogsvildrenen. 
 
Tre av de sakkunniga anser att det finns en moraliska skyldighet. Två av dem anser att 
Sverige skulle kunna införa ”Rewilding” som innebär att återskapa den fauna som funnits i 
Sverige för inte så länge sedan och det är än mer angeläget då människan utrotade arten.  
 
2. Enligt miljömålen ska Sverige eftersträva att ha ett rikt växt- och djurliv med 
biologisk mångfald (variation av arter). Hur tror du att den biologiska 
mångfalden påverkas av återinföringen av skogsvildrenen?  
 
Två av de sakkunniga anser att frågan är svår att besvara då det inte finns utredningar på hur 
mångfalden kan komma att påverkas. En av dem tar upp frågan ifall att skogsvildrenen kan 
komma att bli en invasiv art men anser ändå att effekterna kommer att bli generellt små. Den 
andre sakkunnige lägger fram att en förvaltningsplan bör skrivas.  
 
Tre av de sakkunniga anser att skogsvildrenen kan påverka mångfalden positivt. De anser att 
vargen kan komma att gynnas då det finns en till art att livnära sig på. Två anser att renen 
har haft en specifik ekologisk nich i skogen och att betande djur i alla tider påverkat naturen. 
En av dem anser att skogsvildrenen skulle kunna påverka humustäckena så att de kan få 
brinna som de gjorde förr.  
 
3. Vad tror du kommer att hända med friluftslivet i "Vildmarksriket" mellan 
Mora, Leksand och Vansbro ifall att skogsvildrenen återinförs i området?  
 
Två av de sakkunniga är osäkra i frågan. En av den lägger fram att de lever i glesa 
populationer och att de kommer att bli svåra att skåda. Den andre av de två sakkunniga anser 
att det handlar om vad folk gör och inte var renen gör men att det arrangerande friluftslivet 
som turism kan gynnas medan det vanliga friluftslivet inte kommer att påverkas i någon 
större omfattning.  
 
Tre av de sakkunniga anser att friluftslivet kan komma att påverkas positivt med en ökande 
turism och friluftsliv genom att det finns en ny art i skogen som man kan skåda.  
 
4. På vilket sätt anser du att återinföringen av skogsvildrenen kommer att 
påverka utnyttjandet av naturresurserna i "Vildmarksriket"?  
 
Tre av de sakkunniga anser att det är svårt att bedöma vilken påverkan skogsvildrenen skulle 
ha. Två av de tre sakkunniga anser att jakten skulle kunna gynnas i området.  
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Två av de sakkunniga anser att naturturismen skulle gynnas. 
 
Två av de sakkunniga lägger fram att skogsbruket skulle kunna ändras till mångbruk och ett 
mer naturnära skogsbruk. En av dem förklarar att skogsvildrenen gärna vill ha äldre tallskog 
med hänglav vid svåra snöförhållanden och det kan resultera i ett ändrat skogsbruk.  
 
5. Tror du att skogsbruket kommer att påverkas av återinföringen i 
"Vildmarksriket"?  
 
Två av de sakkunniga kan inte svara på frågan och anser att utredningar behövs.  
 
En av de sakkunniga berättar att skogsvildrenen inte direkt betar på barrträd men på 
planteringar och unga träd där de kan trampa och böka framför allt på vintern i 
skogslandskapet. Han uppger att påverkan är begränsad i Finland och problemet i sverige 
skulle kunna vara om naturvården tycker att man skall skydda större områden som man 
måste ta från skogsbruket. Han menar på att detta kan det skapas en konflikt men att 
naturvårdsmyndigheter inte säkert tycker att detta behövs.  
 
Två av de sakkunniga anser att skogsbruken som sådan skulle kunna ändras till mångbruk 
och därmed få en positiv effekt.  
 
6. Hur tror du att återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket" kommer 
att påverka skyddet av värdefulla naturmiljöer och hotade arter?  
 
Fem av de sakkunniga anser att skyddet av värdefulla naturmiljöer och hotade arter kommer 
att kunna gynnas.  
 
En av de sakkunniga menar på att ett resarvat inte behövs. Han framför att man inte vet 
vilken rutt skogsvildrenen kommer att vandra och hur den bundna migrationen kommer att 
se ut mellan de olika betesmarkerna och kalvningsområdet, som är mest känsligt, och 
därmed kan man inte sätta ut ett skyddat område i förväg. En annan av de sakkunniga menar 
på att man behöver en ny jaktlagstiftning om skogsvildrenen ska etablera sig, och därmed 
kanske man måste skydda arter på ett visst sätt.  
 
Två av de sakkunniga beskriver att gammelskogsart kan komma att bevaras med hyggesfriga 
metoder. En av dem påpekar att Vildmarksriket har höga naturvärden som består av signal- 
och rödlistade arter som i dagsläget avverkas och ett skydd skulle kunna rädda dessa arter. 
Han menar också på att vi kan leva upp till demokratiskt beslutade miljömål och 
internationella åtaganden enligt FN:s Nagoyaöverenskommelse ifall att skogsvildrenen kan 
hjälpa till att upprätthålla de bevarandevärden som finns i Vildmarksriket.  
 
7. Hur tror du att jordbruket kommer att påverkas av Återinföringen av 
skogsvildren i "Vildmarksriket"?  
 
Två va de sakkunniga vet inte hur jordbruket skulle kunna påverkas.  
 
Två av de sakkunniga förtydligar att det inte finns något storskaligt jordbruk i Vildmarksriket 
som skogsvildrenen skulle kunna påverka.  
 
Två av de sakkunniga menar på att de inte ställer sig på åkrarna och betar då laven finns i 
skogen. En av dem förtydligar att de i Finland har haft en liten påverkan utav tramp.  
En av de sakkunniga anser att skogsvildrenen skulle kunna ha en possitivt påverkan på 
jordbrukare då vargen skulle kunna livnära sig på skogsvildrenen istället för tamboskap.  
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8. Hur tror du att vargstammen och/ eller björnstammen kommer att påverkas 
av återinföringen i "Vildmarksriket" tills skogsvildrenen har etablerat sig? 
 
Fem av de sakkunniga anser att vargen komer att gynnas men även andra rovdjur. Två av de 
sakkunniga menar på att en liten population skogsvildren är sårbar för predationstryck. Tre 
av de sakkunniga anser att det inte är acceptabelt att skjuta ner vargpopulationen för att 
skogsvildrenen skall kunna etablera sig, de menar på att vargen är en skyddad art som vi har 
en skyldighet att bevara.   
 
9. Tror du att återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket" kommer att 
påverka folkhälsan?  
 
Tre av de sakkunniga anser att om utnyttjandet av naturen ökar så gynnar det folkhälsan 
men tre av de sakkunniga anser ändå att effekterna kommer att bli små. En av dessa 
förklarar att det finns en koppling med biologisk mångfald och folkhälsa men att 
människorna då bör vara ute i naturen till fots och inte via bil.  
 
En av de sakkunniga anser att det kan finnas nackdelar då arealer kan komma och skyddas 
så att befolkningen inte får gå in i områden samt att jaktförbud skulle kunna införas vilket 
medför att rättigheterna att jaga inskränks.  
 
10. Hur tror du att återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket" kan 
påverka de geologiska, biologiska och kemiska cyklerna (t.ex. näringsämnen) i 
ekosystemet?  
 
Tre av de sakkunniga kan inte svara på frågan. 
  
Två av de sakkunniga menar på att skogsbruket skulle kunna ändras och därmed skulle olika 
kemiska och biologiska cykler kunna återställas. En av dem förklarar att om man inte tar upp 
hyggen och kör sönder mark, minskar t.ex. utlakningen av kvicksilver och det blir mindre 
koldioxidutsläpp. En annan av de sakkunniga anser att ett visst betestryck akn medföra en 
positiv effekt då täckningen ändras och till viss del mångfalden.  
 
11. Hur tror du att återinföringen av skogsvildrenen kommer att påverka 
trafikolyckor i "Vildmarksriket? 
 
Fem av de sakkunniga tror att risken för trafikolyckor kan köka. Två av de sakkunniga menar 
dock på att skogvildrenen kommer vara mer i skogen än vad tamrenen är då skogsvildrenen 
är skyggare och har längre ben anpassade för djupt snötäcke i skog. En av de sakkunniga 
lägger fram att trafikolyckor beror på föraren och inte på renen och en av de andra 
sakkunniga förklarar att antalet stora trafikvägar ökar risken.   
 
12. Hur tror du att ekoturismen (turism som tar hänsyn till miljön, resurserna 
och hållbar utveckling i området) kommer att påverkas av återinföringen av 
skogsvildrenen i "Vildmarksriket".  
 
Tre av de sakkunniga är osäkra i frågan och anser att ekoturismen skulle kunna öka något 
men inte kraftigt. En av de sakkunniga förklarar att skogsvildrenens population är gles och 
därmed är de svåra att skåda.  
 
Två av de sakkunniga anser att ekoturismen kommer att öka och ge en vildmarkskänsla 
speciellt om området är det enda i Sverige där skogsvildrenen lever vilt.  
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5 Diskussion 
 
5.1 Förutsättningar för återinföringen  
Sverige har inga direkta juridiska skyldigheter att återinföra skogsvildrenen enligt 
Europeiska rådets direktiv (92/43EEC) eftersom att arten inte återfinns inom Sveriges 
geografiska områden. Tre av de sakkunniga från intervjun menar på att Sverige inte har 
några skyldigheter juridisk. Tre av de sakkunniga anser att det finns en moralisk skyldighet. 
Skogsägare som svarat på övrigtfrågan menar att både bävern och vargen har återinförts till 
Sverige och därför bör även skogsvildrenen återinföras. Majoriteten av intressenterna i 
området anser att Sverige har en skyldighet att återinföra skogsvildrenen (figur 4). Sverige 
styrs av de EU-direktiv som finns och enligt Europeiska rådets direktiv (92/43EEC) kan 
Sverige inte av moraliska skäl återinföra en art, när det inte krävs juridiskt. Artikel 1 i 
Bernkonventionen syftar särskilt till att bevara vilda arter och livsmiljöer som kräver 
samarbete mellan olika länder. I Bernkonventionen finns skogsvildrenen med i appendix lll 
och enligt artikel 4 skall särskilt hänsyn tas till områden där arten befinner sig och dit den 
migrerar (Härkönen & Bisi 2007). Dock har skogsvildrenen ännu inte haft en tendens att 
återinvandra till Sverige. Sverige skall även jobba utifrån miljömålen som fastställts, så som 
ett rikt växt- och djurliv. 
 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd” (Naturvårdsverket, 2016).  
 

Sverige kan ställa sig frågan om enbart Ryssland och Finland skall bära upp en art av 
livskraftiga bestånd och dessutom med tillräckliga genetiska variationer, när denna art också 
har funnits i Sverige. De lagar som finns idag förbjuder inte Sverige att återinföra 
skogsvildrenen.   
 
5.2 Möjliga effekter på ekosystemen i Vildmarksriket 
Vid en återinföring är det av vikt att undersöka vilken påverkan arten kommer att medföra 
på ekosystemet. Ett ekosystem är komplext med olika biologiska- och kemiska cykler och 
påverkas av många olika faktorer som bland annat biodiversitet. Det är svår att förutsäga hur 
skogsvildrenen kommer att påverka det specifika ekosystemet i just Vildmarksriket vilket 
även intressenterna anser. Över 30 % av intressenterna har inte någon åsikt eller vet inte 
något om hur skogsvildrenen kommer att påverka ekosystemet (figur 13). Även de som blivit 
intervjuade har svårt att uttala sig i frågan. En av de sakkunniga menar att om man till följd 
av återinföringen slutar köra sönder mark kommer utlakning av kvicksilver att minska samt 
att koldioxidutsläppen minskar. Detta kan medföra positiva konsekvenser på ekosystemet i 
området. Även renens bete kan ge effekter på ekosystemet och det globala klimatet genom att 
träd upptar mer kol där renen har betat (Fauria et al. 2008). Fauria et al. (2008) beskriver 
också att renen påverkar kvävets cykler genom att unga plantor innehåller mer kväve där 
renen har betat hårt och äldre plantor innehåller mer kväve där renen betat mindre. Renen 
kan påverka näringscykler i ekosystemet genom att transportera näring mellan olika 
betesmarker (Olofsson, Stark & Oksanen 2004). En sådan transport kan t.ex. innebära 
tillförsel av avföring som ger ifrån sig kväve (Fauria et al. 2008). Renen påverkar 
ekosystemet genom bland annat transport av kväve, men hur detta i sin tur kommer att 
påverka ekosystemet i just Vildmarksriket är svårt att säga. Det går inte att förutsäga hur 
renen kommer att migrera mellan olika betesområden och därmed kan inga slutsatser dras 
om hur ekosystemet i Vildmarksriket kommer att påverkas.  
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En annan förutsättning för återinföringen av skogsvildrenen är hur arten påverkar den 
biologiska mångfalden. Det är svårt att veta i förväg vilken påverkan skogsvildrenen kommer 
att ha på den biologiska mångfalden i området. Enligt tre av de sakkunniga är det en svår 
fråga att besvara. Men tre av de sakkunniga tror ändå att det kan medföra positiva effekter 
inte minst för rovdjuren. Skogsvildrenen kommer i sig att öka den biologiska mångfalden och 
rovdjuren kommer att kunna livnära sig på ytterligare ett bytesdjur vilket är positivt för både 
rovdjuren och andra bytesdjur eftersom predationstrycket minskar. Detta förutsätter att 
rovdjurspopulationen hålls konstant. Dock anser 47 % av skogsägarna att den biologiska 
mångfalden kommer att missgynnas i jämförelse med 76 % av de närboende som tror att 
mångfalden kommer att gynnas (figur 5). Det är helt klart en åtskild åsikt mellan 
intressenterna. Skogsvildrenen skulle kunna bli en art som missgynnar de inhemska arterna 
men också kunna gynna de inhemska arterna. En av de sakkunniga menar att betande djur 
har tillhört den naturliga ekologin och att skogsvildrenen skulle kunna påverka 
humustäckena så att de får chansen att brinna. Dock kan detta ifrågassättas eftersom renen 
även minskar frekvensen och intensiteten av bränder. Beräkningar visar på att herbivorer 
har effekt på brandfrekvens eftersom de betar ner den lättantändliga vegetationen och 
därmed minskar bränderna (Holdo et al. 2009). Bränder i skogar beror främst på 
markvegetationen, där renlav har en stor betydelse eftersom den torkar ut och blir 
lättantändlig (Rülcker, Angelstam & Rosenberg 1994). Ett stort problem i Vildmarksriket är 
frånvaron av bränder vilket påverkar asp och sälg negativt då de behöver brand för att kunna 
föryngras (Kirppu & Oldhammer 2010). Skogsvildrenens bete skulle kunna minska 
brändernas intensitet och medverka till att bränderna blir mindre förödande och storkaliga 
när det väl brinner. I dagsläget hålls bränderna nere av människan. Renens bete skulle 
istället kunna tillåta småbränder som i sin tur kan gynna asp och sälg samt hålla nere 
brandintensiteten. Skogsvildrenen skulle kunna påverka den övriga biologiska mångfalden 
både positivt och negativt genom sitt bete och som bytesdjur. Det är ändå svårt att avgöra 
vilken direkt påverkan skogsvildrenen kommer att ha. 
 
Återinföringen av skogsvildrenen skulle kunna ha en positiv effekt för värdefulla 
naturmiljöer och hotade arter i Vildmarksriket, genom att naturvårdsmyndigheter kan 
avsätta reservat. Dock anser en av de sakkunniga att det kan vara svårt att sätta ut ett 
specifikt reservat för renen då de migrerar mellan olika betesområden. En sakkunnig menar 
att Vildmarksriket har ett bevarandevärde med signal- och rödlistade arter som skulle kunna 
räddas om skogsvildrenen återinförs. Det finns en korrelation mellan regional biodiversitet 
och renars närvaro, där ovanliga och rödlistade växtarter gynnas (Olofsson & Oksanen 
2003). En sakkunnig menar att Sverige bättre kan leva upp till miljömålen och besluten i 
FN:s Nagoyaöverenskommelse om skogsvildrenens återinförande bidrar till att bevara 
biologiskt värdefulla skogsmiljöer. Eftersom stora herbivorer har en stor inverkan på 
artdiversiteten och näringsväven i ett ekosystem (Vera 2000) kan skogsvildrenen bidra till 
att internationella överenskommelser efterlevs. 
 
Utnyttjandet av naturresurserna i Vildmarksriket skulle inte påverka skogsvildrenen särskilt 
mycket. Återinföringen skulle dock kunna påverka hur man utnyttjade naturresurserna. En 
av de sakkunniga anser att det finns en chans för skogsbruket att övergå till ett naturnära 
skogsbruk i och med återinföringen. En annan av de sakkunniga anser att det kan medföra 
ett mångbruk utan kalhyggen då renen föredrar äldre tallskog med hänglav under svåra 
snöförhållanden. Det finns en möjlighet att skogsbrukets metoder kan komma att ändras till 
det positiva vid utnyttjandet av naturresursen skog. Naturresursen skog skulle kunna 
påverkas både negativt och positivt av skogsvildrenens återinföring. I områden där renen har 
betat kan träd utsättas för negativa konsekvenser eftersom marklaven isolerar marken från 
att kylas ned under tidiga vintrar, som i sin tur kan skada plantorna (Fauria et al. 2008). 
Fauria et al (2008) beskriver också att renens bete av lav kan höja marktemperaturen under 
vår och sommar då dess isolerande förmåga minskas och därmed ökar tallens tillväxt. 
Möjligt kan den komplexa frågan om naturresurserna förklara varför 47 % av skogsägarna 
anser att utnyttjandet av naturresurserna kommer att öka medan 32 % av skogsägarna anser 
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att skogsbruket kommer att påverkas negativt (figur 7 & figur 8). Frågan om skogsvildrenen 
tycks användas i ett bollande mellan intressenter som vill bevara skyddsvärda naturmiljöer 
genom skogsvildrenen och för de som är oroliga över skogsbrukets möjligheter. 
Utformningen av frågorna i enkäten och intervjuerna kan  ha åstadkommit detta.  
 
För att kunna återinföra skogsvildrenen är det av vikt att undersöka om predationstrycket 
kommer att bli för högt för att populationen skall kunna etablera sig. Tre av de sakkunniga 
menar att det inte kan accepteras att vargpopulationen regleras med avskjutning då arten är 
skyddad och att det finns en skyldighet att bevara arten. Många anser att rovdjuren kommer 
att gynnas då de får mer vilt att livnära sig på. Över 60 % av intressenterna anser att 
vargstammen och/ eller björnstammen kommer att påverkas positivt (figur 11). Även andra 
rovdjur i området kan komma att gynnas. Av de skogsvildrenar som påträffats döda av 
rovdjur i Finland under år 1979 till 1988 hade 35 % dödats av björn och 9 % dödats av varg, 
resterande rovdjur beräknades till 41 % lodjur och 15 % järv (Heikura 1997). Skogsvildrenen 
skulle kunna bidra till att vargstammen ökar vilket en del av intressenterna ser negativt på. 
Dock var det flest lodjur av rovdjuren som hade dödat skogsvildren enligt den Finska 
undersökningen och det rovdjur som dödat minst skogsvildrenar var vargen. Möjligt är att 
vargen inte kommer att påverkas i en större utsträckning. Under frågan övrigt anger en 
närboende att vi enbart vill ha renen som mat till vargarna och björnarna. Även vid 
telefonsamtal och kommentarer i sociala medier har intressenter i området Vildmarksriket 
reagerat kraftigt på denna fråga. Det finns dock en positiv syn på frågan. En skogsägare som 
svarat på övrigtfrågan under figur 5 anser att utrotandet av skogsvildrenen skapat ett 
rovdjurstryck på tamboskap. Detta innebär att vargen skulle kunna livnära sig på 
skogsvildrenen istället för tamboskapen och gynna jordbrukare. Speciellt vargfrågan är ett 
laddat ämne som många reagerar kraftigt på. Sverige kan inte reglera en population av en art 
som är skyddad för att låta en annan art etablera sig. Det är också av vikt att intressenterna i 
området inte känner sig oroliga över en ökad vargpopulation som kanske inte kommer att 
inträffa. Oron skulle kunna påverka folkhälsan i området. En öppen dialog och information 
bör kontinuerligt förmedlas mellan beslutsfattare och intressenter i området där 
skogsvildrenen planeras att återinföras till för att undvika oroligheter och konflikter. 
 
5.3 Olika intressegruppers inställning till en återinföring av 
skogsvildrenen 
 
5.3.1 Tjänstemän/ tjänstekvinnor 
Majoriteten av tjänstemännen/ tjänstekvinnorna är generellt osäkra i frågan om 
skogsvildrenen och det råder åtskilda meningar. Det som tjänstemännen/ tjänstekvinnorna 
påpekar mest i svaren under övrigt frågan är huruvida skogsekosystemet och skogsägarna 
kommer att påverkas. Vissa anser att skogsvildrenens livsmiljö och habitatbehov inte kan 
bäras upp av markerna och skogen. Andra ser en förändring i hur skogsbruket kan komma 
att utvecklas. Osäkerheten hos tjänstemännen/ tjänstekvinnorna kan bero på att 
myndigheter enbart skall åta sig frågor som regeringen ålägger dem. Därmed kan kunskapen 
i frågan vara bristfällig.  
 
5.3.2 Skogsägare 
Majoriteten av skogsägarna är generellt positivt inställda till skogsvildrenen. Men jämför 
man med svaren från de andra intressegrupperna framgår det att skogsägare har totalt sett 
den mest negativa attityden. Det kan vara av vikt att notera att ca hälften av skogsägarna på 
53 %, anser att skyddsvärda naturmiljöer och hotade arter kan påverkas positivt medan 47 
%, av skogsägarna anser att den biologiska mångfalden kommer att påverkas negativt av 
återinföringen (figur 9 & figur 5). Detta visar på stor variation i inställning mellan olika 
skogsägare för skogsvildrenens generella påverkan på biologisk mångfald. Det kan vara värt 
att notera att 47 % av skogsägarna anser att naturresurserna kommer att påverkas positivt 
medan 32 % av skogsägarna anser att skogsbruket kommer att påverkas negativt (figur 7 & 
figur 8). Möjligt skulle det kunna vara så att skogsägarna anser att specifikt naturresursen 
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skog kommer att påverkas negativt medan att andra naturresurser kommer att gynnas, det är 
svårt att säga vilka dessa naturresurser skulle kunna vara. Skogsvildrenen kan medföra 
negativa konsekvenser för skogsägare genom att skada enstaka träd när de fejar med hornen 
eller gräver efter lav, vilket kan medföra att plantorna lättare blir utsatta för 
svampsjukdomar eller bryts av (Härkönen & Bisi 2007). En sakkunnig berättar i intervjun att 
renens tramp och bökning kan medföra skador på unga plantor. I en studie kom man fram 
till att barrträdspest (Gremmeniella abietina) ökade i området där renen betat medan 
snöskytteangrepp minskade på träden eftersom renens tramp packar snön. Detta innebär att 
snöns isolerande förmåga minskar och snöskyttesvampens mycel inte kan spridas till 
tallplantor på samma sätt (Helle & Moilanen 1993). Skadorna som orsakats av 
skogsvildrenen har inte inneburit några signifikanta förluster för skogsägare i Finland 
(Härkönen & Bisi 2007). Skogsvildrenen skulle kunna påverka träd och plantor negativt men 
eftersom att det inte inneburit några signifikanta förluster för skogsägare i Finland, kan det 
inte dras några slutsatser att skogsägare skulle påverkas negativt i Sverige. Åsikterna kring 
skogsvildrenens påverkan tycks ligga i frågan kring avverkningstillstånd och om de områden 
som kan komma att skyddas. En sakkunnig menar att det kan bli en konflikt mellan 
skogsägare och naturvårdsmyndigheter om de behöver skydda områden som man måste ta 
från skogsbruket. Dock finns det inget som påvisar att man är tvungen till att införa ett 
reservat eller skyddsåtgärder i den omfattningen. En skogsägare som svarat på frågan övrigt 
under figur 8, anser att det kommer bli svårare att få avverknings- och röjningstillstånd. En 
tjänsteman/ tjänstekvinna som svarat på samma fråga anser att det kommer bli en konflikt 
med aktieägare. Efter återinförandet i Finland är skogsvildrenens utbredning utanför 
reservat (Härkönen & Bisi 2007). Det innebär att det inte behöver bli en konflikt med 
aktieägare. Det kan vara av vikt att lägga fram vetenskaplig fakta om hur skogsvildrenen 
skulle kunna påverka skogsbruket samt tillstånden och därefter undersöka hur attityden 
enligt skogsägarna ser ut. Innan spekulation om skyddandet av områden bör det finnas en 
klar och tydlig kommunikation mellan beslutsfattare och skogsägare.   
 
5.3.3 Jordbrukare  
Vid granskning av Jordbrukarnas alla svar på enkäten kan ingen åsiktslinje hittas. 
Jordbrukarnas svar på de enskilda frågorna är både positiva och negativa. Det som går att 
utläsa är att 100 % av jordbrukare anser att friluftslivet kommer att påverkas positivt, 100 % 
av jordbrukarna anser att trafikolyckor kommer att öka och 100 % av jordbrukarna anser att 
vargstammen och/ eller björnstammen kommer att påverkas positivt (figur 6, figur 14 & figur 
11). I figur 10 utläses att jordbrukarna har åtskilda åsikter om hur skogsvildrenen kan 
komma att påverka jordbruket och majoriteten av intressenterna på över 70 % är osäkra. De 
som blivit intervjuade tror inte att skogsvildrenen kan medföra några stora konsekvenser på 
jordbruket. I en studie har de kommit fram till att skogsvildrenen har en svag effekt på 
jordbruken i Finland och skogsvildrenen förväntas inte bli en signifikant källa till skador på 
åkermark (Härkönen & Bisi 2007). En sakkunnig berättade i intervjun att det inte finns 
särskilt många jordbrukare inom området Vildmarksriket, en annan sakkunnig bekräftar 
även detta i intervjun och tillägger att skogsvildrenen kan medföra positiva effekter på 
jordbruket. Han menar på att vargen kan livnära sig på skogsvildrenen som byte istället för 
jordbrukarnas får. En av de sakkunniga menar att skogsvildrenen håller till i skogen och inte 
på åkrar. Skogsvildrenen har dock påträffats på åkrar i Finland (Härkönen & Bisi 2007). 
Avsaknaden av jordbruk i Vildmarksriket kan medföra att många intressenter i enkäten är 
osäkra eller inte har kunskap om hur skogsvildrenen kan påverka jordbruket. Eftersom 
Vildmarksriket inte består av några stora arealer jordbruk bör sannolikheten minska att 
jordbrukare blir utsatta för skogsvildrenars bete eller tramp på åkermark, vilket borde 
innebär att skogsvildrenens negativa påverkan på jordbruket minimeras.  
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5.3.4 Närboende 
Generellt har de närboende en positiv uppfattning om skogsvildrenen men det råder även en 
osäkerhet om skogsvildrenens påverkan. Den frågan som verkar beröra de närboende mest 
är huruvida vargen kommer att bli påverkad av skogsvildrenens återinförande. En del 
närboende som har svarat under frågan övrigt har angett att skogsvildrenen enbart kommer 
att vara rovdjursmat och att detta kommer att skapa konflikter. En generell orolighet om vad 
som kommer att hända kring vargstammen kan påverka folkhälsan, dock behöver inte 
vargstammen påverkas av skogsvildrenen. 59 % av de närboende är osäkra på hur 
skogsvildrenen kan komma att påverka folkhälsan (figur 12). Skogsvildrenen skulle kunna 
locka fler människor ut i naturen och därmed berika friluftslivet, vilket skulle kunna påverka 
folkhälsan positivt. Kirppu & Oldhammer (2010) beskriver Vildmarksriket som en unik plats 
för vildmarkskänsla och hur viktigt detta är för oss människor, de skriver att: ” Det är miljöer 
som otvivelaktigt är rena hälsokuren för stressade människor att vistas i.” Därför kan det 
vara av vikt att locka fler människor till ett friluftsliv i naturen. Både ekoturism och friluftsliv 
i Vildmarksriket, gör att människor kommer att vara ute i naturen för att möjligen skåda 
skogsvildrenen. Kirppu & Oldhammer (2010) menar att Vildmarksriket är unikt med sina 
gamla naturskogar som blir allt färre i Sverige och som är av vikt för människor att befinna 
sig i. Över 69 % av intressenterna anser att friluftslivet kommer att påverkas positivt (figur 
6). Tre av de sakkunniga anser att skogsvildrenen skulle kunna gynna friluftslivet. Även 
ekoturismen skulle kunna öka i området och i sin tur kunna påverka folkhälsan. Över 50 % 
av de svarande anser att ekoturismen kommer att öka i Vildmarksriket (figur 15). Det finns 
dock negativa konsekvenser för skogsvildrenen om turismen ökar. Störningar från turism 
kan öka stressen hos skogsvildrenen som i sin tur kan påverka den reproduktiva förmågan, 
så som att de tvingas bort från sina naturliga kalvningsområden (Miettunen 2015). 
Skogsvildrenen skulle kunna påverkas negativt om friluftslivet och turismen ökade. Dock 
skulle folkhälsan kunna påverkas positivt av ett ökat friluftsliv och turism. 
 
En av de sakkunniga anser att det handlar om befolkningens åtaganden snarare än själva 
renen. Han menar på att folk redan är ute och rör sig i Vildmarksriket och att skogsvildrenen 
skulle påverka folkhälsan minimalt till det positiva även om biologisk mångfald har en 
generell koppling till just folkhälsa. En annan av de sakkunniga menar på att det finns 
negativa konsekvenser av att områden kan behöva skyddas och att befolkningen således inte 
kan vistas i området samt att det kan råda jaktförbud och det kan ge negativa konsekvenser 
på folkhälsan. I Finland har man inte behövt införa skydd av områden på grund av 
skogsvildrenen och man har inte infört ett generellt jaktförbud (Härkönen & Bisi 2007). Om 
befolkningen tar sig ut i bil för att skåda skogsvildrenen kommer inte folkhälsan att påverkas 
positivt. Det kommer istället öka utsläppet av avgaser. Om befolkningen skulle vandra för att 
skåda skogsvildrenen kan folkhälsan påverkas positivt både genom motion men även genom 
att vistas i naturen.  
 
Även oron över ökade trafikolyckor kan påverka folkhälsan. Över 60 % av intressenterna 
anser att trafikolyckor kommer att öka i området där skogsvildrenen återinförs (figur 14). 
Trafikolyckor med renar antas öka om de behöver korsa en starkt trafikerad väg när de 
migrerar från olika betesområden (Härkönen & Bisi 2007). Enligt en sakkunnig kan 
trafikolyckor öka om skogsvildrenen återinförs i närheten av starkt trafikerade vägar, en 
annan sakkunnig menar på att det handlar om bilistens körning och inte om renarna i sig 
som utgör trafikolyckor. Två av de sakkunniga antar att skogsvildrenen kommer att befinna 
sig i skogen och inte på vägarna på samma sätt som tamrenen, då skogsvildrenen är mer 
skygg och har längre ben för att kunna vistas i skog med tjockt snötäcke. Det finns ingen 
starkt trafikerad väg i Vildmarksriket, men i marginalen finns vägarna E45 och E16 vilket 
kan öka trafikolyckorna om skogsvildrenen korsar dessa vägar (figur 2). Avsaknaden av 
starkt trafikerade vägar i Vildmarksriket minskar risken för trafikolyckor med skogsvildren, 
men en ökad oro kan ändå finnas kvar hos befolkningen.  
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5.4 Metod och genomförande 
Enkäterna kunde inte analyseras statistiskt signifikant eftersom det var för få svaranden. 
Enkäterna skickades ut via brev, mail och sociala medier. Fler enkäter i brevform skulle 
möjligen medföra fler svaranden. Det var endast 3 jordbrukare som svarade och detta beror 
mest sannolikt på att det inte finns något omfattande jordbruk i området. 5 tjänstemän/ 
tjänstekvinnor svarade och detta beror bland annat på att länsstyrelsen styrs av olika 
uppdrag som de får från regeringen vilket innebär att de skall göra det de blir ålagda och 
inget därutöver, även om de har serviceskyldighet. Det är därför mycket svårt att få svar på 
enkäter eller intervjuer från tjänstemän/ tjänstekvinnor på myndigheter. Det var många 
myndigheter och organisationer som avböjde till att medverka i intervjun eller som inte 
svarade. Några av dem förklarade att detta inte låg inom deras område eller att de inte hade 
tillräcklig kunskap om skogsvildrenen.  
 
Det var ett fåtal av de svaranden i undersökningen som skrivit på övrigt frågan på enkäterna 
och därmed blev det svårt att analysera en del av resultatet. En av de som svarat per post 
hade inte fyllt i alla kryssfrågorna, denna enkät räknades inte med i resultatet. Enkäterna och 
intervjuerna sammanställdes av enbart en kontrollant vilket kan medföra felaktiga resultat 
och analyser.  
 
Ambitionen var att undersöka den geografiska platsen utifrån etableringspotentialen som 
innefattar predationstryck och mängden marklav i området. Den potentiella undersökningen 
av mängden lav i området var till för att kunna fastställa ifall att Vildmarksriket är ett 
lämpligt habitat. Målsättningen var att finna data över marklavens utbredning och sedan 
sammanställa detta i GIS. Efterforskningen kring datan bestod bland annat av sökande i 
databaser så som miljödataportalen och SLUs geo data, även genom kontakt med 
länsstyrelsen i Dalarna och kontakt med Naturvårdsverket samt sökande efter olika 
geodataprojekt så som NILS på SLU. Det konstaterades att det inte fanns någon data om hur 
mycket marklav som finns i Vildmarksriket. Dessutom förklarade många av de jag hade 
kontakt med från olika organisationer att den data som finns, inte är tillförlitlig. Den data 
som kunde hittas återfanns som sydligast nedanför Idre vid renskötselområdet vilket inte 
innefattar Vildmarksriket. Eftersom denna efterforskning tog upp mycket av den 
begränsande tiden för detta arbete, uteslöts undersökningen om marklav. Dessutom tog 
detta upp så pass mycket tid att modelleringen av etableringspotentialen utifrån 
predatortrycket också uteslöts. Predationstrycket och etableringen skulle modeleras med 
beräkningar och framställas i diagram utifrån: antalet rovdjur som potentiellt skulle kunna 
finnas på platsen, reproduktionsförmågan hos skogsvildrenen, dödligheten, in- och 
utvandring samt antalet alternativa bytesdjur. Dessa två undersökningar som uteslutits hade 
varit till stor hjälp för att kunna göra en rättvis bedömning om Vildmarksriket är ett lämpligt 
habitat. En del av de jag intervjuade påpekade även att frågan kring tamrenskötseln hade 
varit av vikt. Möjligt att avgränsningen även borde ha innefattat renägarna som intressenter i 
området även om de inte är knutna till platsen.  
 
I dagsläget behövs det fler utredningar om skogsvildrenen kan återinföras till Vildmarksriket 
även om Vildmarksriket har förutsättningar för en återinföring. Djupare utredningar, 
undersökningar och beräkningar måste göras innan skogsvildrenen kan återinföras till 
Sverige. Beräkningar bör göras över predationstrycket i förhållande till 
etableringspotentialen. En noggrann undersökning över ett lämpligt habitat för en hållbar 
livsmiljö för skogsvildrenen måste inventeras innan en återinföring kan träda i kraft. 
Erfarenheter från Finlands återinföring av skogsvildrenen kan vara till stor hjälp i en 
kommande utredning. 
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5.5 Slutsatser  
Att återinföra skogsvildrenen är en komplex fråga med många faktorer som bör inkluderas. 
Lagstiftningen som Sverige skall följa är tvetydig. Ser man till Europeiska rådets direktiv 
(92/43EEC) har Sverige ingen direkt juridisk skyldighet att återinföra skogsvildrenen men 
det är en moralisk skyldighet för en del intressenter och sakkunniga. Fördjupade 
undersökningar och utredningar är av vikt innan skogsvildrenen kan återinföras. En 
förvaltningsplan bör skrivas för att frågan om återinföringen av skogsvildrenen skall kunna 
tas upp bland utredare och beslutsfattare.  
 
Skogsvildrenen kan påverka arter och ekosystem i det område som de återinförs till, men 
effekterna tycks vara små oavsett om de är negativa eller positiva. Vildmarksriket har ändå 
en potential till att vara ett lämpligt område för skogsvildrenen att återinföras till. 
Intressenterna i området Vildmarksriket har åtskilda åsikter om skogsvildrenen. Den fråga 
som berört intressenterna mest och som kan skapa en oro och konflikt i Vildmarksriket är 
huruvida vargarna och björnarna kommer att påverkas av skogsvildrenen samt hur 
skogsbruket kan komma att påverkas. Generellt finns en positiv inställning till 
skogsvildrenen men det råder också en stark osäkerhet. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervju. 
 
Återinförandet av skogsvildrenen till Vildmarksriket.  
 
Myndighet/ organisation och/ eller person:  
 
1. Enligt Europeiska rådets direktiv (92/43EEC) med syftet att bevara flora 
och fauna (växter och djur) samt deras habitat (livsmiljö), finns 
skogsvildrenen med i en lista där de beskriver att arterna har 
samhällsintresse och kräver skyddsåtgärder. Utifrån direktivets syfte och 
beskrivning. Vilken skyldighet känner du att Sverige har i frågan om att 
återinföra skogsvildrenen?  
 
Ditt svar.  
 
 
2. Enligt miljömålen ska Sverige eftersträva att ha ett rikt växt- och djurliv 
med biologisk mångfald (variation av arter). Hur tror du att den biologiska 
mångfalden påverkas av återinföringen av skogsvildrenen?  
 
Ditt svar. 
 
 
3. Vad tror du kommer att hända med friluftslivet i "Vildmarksriket" 
mellan Mora, Leksand och Vansbro ifall att skogsvildrenen återinförs i 
området?  
 
Ditt svar.  
 
 
4. På vilket sätt anser du att återinföringen av skogsvildrenen kommer att 
påverka utnyttjandet av naturresurserna i "Vildmarksriket"?  
 
Ditt svar.  
 
 
5. Tror du att skogsbruket kommer att påverkas av återinföringen i 
"Vildmarksriket"?  



 

 
Ditt svar.  
 
 
6. Hur tror du att återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket" 
kommer att påverka skyddet av värdefulla naturmiljöer och hotade arter?  
 
Ditt svar.  
 
 
7. Hur tror du att jordbruket kommer att påverkas av Återinföringen av 
skogsvildren i "Vildmarksriket"?  
 
Ditt svar.  
 
 
8. Hur tror du att vargstammen och/ eller björnstammen kommer att 
påverkas av återinföringen i "Vildmarksriket" tills skogsvildrenen har 
etablerat sig?  
 
Ditt svar.  
 
 
9. Tror du att återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket" kommer 
att påverka folkhälsan?  
 
Ditt svar.  
 
 
10. Hur tror du att återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket" kan 
påverka de geologiska, biologiska och kemiska cyklerna (t.ex. 
näringsämnen) i ekosystemet?  
 
Ditt svar.  
 
 
11. Hur tror du att återinföringen av skogsvildrenen kommer att påverka 
trafikolyckor i "Vildmarksriket? 
 
Ditt svar.  
 
 



 

12. Hur tror du att ekoturismen (turism som tar hänsyn till miljön, 
resurserna och hållbar utveckling i området) kommer att påverkas av 
återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket".  
 
Ditt svar.  
 
Övrigt:  
  



 

Bilaga 2 
 
 

Frågeformulär om återinförandet av 
skogsvildrenen 
 
Detta formulär är till grund för ett examensarbete om det är möjligt att återinföra skogsvildrenen till 
"Vildmarksriket" mellan Mora, Leksand och Vansbro. Arbetet utförs vid Umeå universitet. Formuläret är en 
attitydundersökning och kommer att behandlas anonymt. Du har fått detta formulär eftersom att du kan komma 
att beröras av den möjliga återinföringen av skogsvildrenen. Därför är just ditt svar viktigt.  

 
Hur svarar jag? 
Svara på frågorna genom att markera ETT av svarsalternativen i kryssfrågorna. Kryssa enbart i ett av 
alternativen även om du anser att två svarsalternativ är väsentliga. Efter varje kryssfråga finns svarsalternativet 
Övrigt, där kan du lägga till en kommentar i form av en fritext. Kryssfrågorna är obligatoriska men 
svarsalternativet Övrigt kan du hoppa över om du så önskar. Det är 12 stycken frågor. 

 
Bakgrund.  
Skogsvildrenen är en underart som återfanns i Sverige på 1800-talet. Idag finns inte skogsvildrenen kvar i 
Sverige eftersom att arten har blivit utrotad. Skogsvildrenen återfinns enbart i små populationer i Finland och i 
Ryssland, men i Ryssland kan man se en kraftig minskning av arten. Enligt miljömålen ska Sverige upprätthålla 
ett rikt växt- och djurliv med biologisk mångfald (variation av arter). 
Bör Sverige återinföra skogsvildrenen? Är "Vildmarksriket" mellan Mora, Leksand och Vansbro, ett lämpligt 
geografiskt område för återinföringen och hur påverkas intressenter i det tilltänkta området? 

Tack för att ni tar er tid att besvara frågeformuläret/ Linn Persson, miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet.  

*Obligatorisk 

1. Vilken personkategori tillhör du? Välj en. * 
 

Tjänsteman/ tjänstekvinna på myndighet eller organisation som berör återinföringen av 
skogsvildrenen 
 

Jordbrukare 
 

Skogsägare 
 

Närboende 
 
Övrigt 



 

Ditt svar 
 
2. Enligt Europeiska rådets direktiv (92/43EEC) med syftet att bevara flora 
och fauna (växter och djur) samt deras habitat (livsmiljö), finns 
skogsvildrenen med i en lista där de beskriver att arterna har 
samhällsintresse och kräver skyddsåtgärder. Vilken skyldighet känner du 
att Sverige har i frågan om att återinföra skogsvildrenen? * 
 

Sverige har en skyldighet att återinföra skogsvildrenen enligt direktivet 
 

Sverige har ingen skyldighet att återinföra skogsvildrenen enligt direktivet 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar 
 
3. Enligt miljömålen ska Sverige eftersträva att ha ett rikt växt- och djurliv 
med biologisk mångfald (variation av arter). Hur tror du att den biologiska 
mångfalden påverkas av återinföringen av skogsvildrenen? * 
 

Den biologiska mångfalden kommer att påverkas positivt 
 

Den biologiska mångfalden kommer att påverkas negativt 
 

Den biologiska mångfalden kommer inte att påverkas, varken positivt eller negativt 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar 
 



 

4. Vad tror du kommer att hända med friluftslivet i "Vildmarksriket" 
mellan Mora, Leksand och Vansbro ifall att skogsvildrenen återinförs i 
området? * 
 

Friluftslivet kommer att påverkas positivt 
 

Friluftslivet kommer att påverkas negativt 
 

Friluftslivet kommer inte att påverkas, varken positivt eller negativt 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar 
 
5. På vilket sätt anser du att återinföringen av skogsvildrenen kommer att 
påverka utnyttjandet av naturresurserna i "Vildmarksriket"? * 
 

Möjligheterna att utnyttja naturresurserna kommer att öka 
 

Möjligheterna att utnyttja naturresurserna kommer att minska 
 

Möjligheterna att utnyttja naturresurserna kommer inte att påverkas, varken öka eller 
minska 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar 
 
 
6. Tror du att skogsbruket kommer att påverkas av återinföringen i 
"Vildmarksriket"? * 
 



 

Återinföringen kommer att påverka skogsbruket positivt 
 

Återinföringen kommer att påverka skogsbruket negativt 
 

Återinföringen kommer inte att påverka skogsbruket, varken positivt eller negativt 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar 
 
7. Hur tror du att Återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket" 
kommer att påverka skyddet av värdefulla naturmiljöer och hotade arter? * 
 

Återinföringen kan vara positiv för skyddsvärda naturmiljöer och hotade arter 
 

Återinföringen kan vara negativ för skyddsvärda naturmiljöer och hotade arter 
 

Återinföringen kommer inte medföra något för skyddsvärda naturmiljöer och hotade arter, 
varken positivt eller negativt 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar 
 
8. Hur tror du att jordbruket kommer att påverkas av Återinföringen av 
skogsvildren i "Vildmarksriket"? * 
 

Återinföringen kan påverka jordbruket positivt 
 

Återinföringen kan påverka jordbruket negativt 
 



 

Återinföringen kommer inte påverka jordbruket, varken positivt eller negativt 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar 
 
9. Hur tror du att vargstammen och/ eller björnstammen kommer att 
påverkas av återinföringen i "Vildmarksriket" tills skogsvildrenen har 
etablerat sig? * 
 

Återinföringen kommer att påverka vargstammen och/ eller björnstammen positivt 
 

Återinföringen kommer att påverka vargstammen och/ eller björnstammen negativt 
 

Återinföringen kommer inte att påverka vargstammen och/ eller björnstammen, varken 
positivt eller negativt 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar 
 
10. Tror du att återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket" 
kommer att påverka folkhälsan? * 
 

Återinföringen av skogsvildrenen kommer att påverka folkhälsan positivt 
 

Återinföringen av skogsvildrenen kommer att påverka folkhälsan negativt 
 

Återinföringen av skogsvildrenen kommer inte att påverka folkhälsan, varken positivt eller 
negativt 
 

Vet ej/ ingen åsikt 



 

 
Övrigt. 
Ditt svar 
 
11. Hur tror du att återinföringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket" kan 
påverka de geologiska, biologiska och kemiska cyklerna (t.ex. 
näringsämnen) i ekosystemet? * 
 

Återinföringen av skogsvildrenen kommer att gynna ekosystemet 
 

Återinföringen av skogsvildrenen kommer att missgynna ekosystemet 
 

Återinföringen av skogsvildrenen kommer inte att gynna eller missgynna ekosystemet 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar 
 
12. Hur tror du att återinföringen av skogsvildrenen kommer att påverka 
trafikolyckor i "Vildmarksriket? 
 

Trafikolyckorna kommer att minska 
 

Trafikolyckorna kommer att öka 
 

Trafikolyckorna kommer att vara detsamma, varken öka eller minska 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt svar  
 



 

13. Hur tror du att ekoturismen (turism som tar hänsyn till miljön, 
resurserna och hållbar utveckling i området) kommer att påverkas av 
återinplanteringen av skogsvildrenen i "Vildmarksriket".  
 

Ekoturismen kommer att öka 
 

Ekoturismen kommer att minska 
 

Ekoturismen kommer inte att påverkas, varken öka eller minska 
 

Vet ej/ ingen åsikt 
 
Övrigt. 
Ditt Svar 
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